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 الملخص : 

التنمية على املستوى الدويل،جاء هذا  خطط لواضعي الرئيسي االنشغال االقتصادي الصعود يشكلأنه  مبا
وازدهارها االقتصادي من  البلدان مفاجئة العامل بنموها املرتفع البحث ليربزجمموعة البلدان اليت برزت من باقي

كنماذج لعملية الصعود االقتصادي  واهلند اللذان خرجا من عنق الزجاجة لفرتة قصرية وأصبحا بينها: الصني
 على الصعيد العاملي.

 الكلمات المفتاحية :

 .االقتصادي، الصعود االقتصادي، االقتصادي الصيين، االقتصادي اهلندي النمو

Abstract: 

Since it is an economic ascent main concern to policy development at the 

international level plans, it came this search highlights the group of countries 

that emerged from the rest of the sudden countries world's high growth and 

economic prosperity, including: China, India, who came out of the bottleneck 

for a short time and become models for the process of economic ascent on the 

level Global. 

Key words: economic growth, economic development, the Chineseeconomic 

model, Indianeconomic model 
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 ة : ــقدمم

والعامل  اقتصاد التنمية يف الكربى املوضوعات من االقتصادي االنطالق والصعود عوامل يف يعتربالبحث
 مرارا حاولت الغربية االقتصادية األدبيات كانت التنمية. وإذا قضايا يف البحوث باقي تدورحوله الذي الرئيسي

لذلك، فإن جتارب بعض  املالئمة داد االسرتاتيجياتاالقتصادي من خالل إع لالنطالق والصعود مناذج اقرتاح
اسرتاتيجيات وخطط مناسبة للنهوض باقتصادياهتا واحتالل  الدول كالصني واهلند أثبتت جناحها يف وضع

 البلدان املنظمة جملموعة الربيكس الصاعدة املراتب األوىل كمنافس بارز للواليات املتحدة األمريكية، ومن بني
تسيطر عليه كل من  النظام االقتصادي احلايل الذي ق معدالت منو مرتفعة وقوهتا يف منافسةاملتميزة بتحقي

الواليات املتحدة األمريكية والدول األوربية الغربية، فمن املؤكد أنه مل تستطيع أن حتتل الصني واهلند 
جمهودات كبرية يف تطوير هذهاملكانة اليت باتت تطرح املخاوف من السيطرة على االقتصاد العاملي دون  بذل 

 قدراهتا التنموية، وهو مايقودنا لطرح اإلشكالية التالية:

 ؟ كيف تمكنت الصين والهند لتكونا نموذجا من بين أهم نماذج االقتصاديات الصاعدة -

 لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمت الورقة البحثية إىل ثالث حماور كالتايل:

 :جمموعة الربيكس الصاعدة.واهلند من بني الصني المحور األول  
 :النموذج الصيين يف الصعود االقتصادي. المحور الثاني 
 :النموذج اهلندي يف الصعود االقتصادي. المحور الثالث 
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 الصاعدة والهند من بين مجموعة البريكس المحور األول: الصين

 االستثماراقتصادي يف بنك  Jim O’Neill من طرف 2001 سنةبرز مصطح بريك ألول مرة 
Goldman Satchsوترمز كلمة ، BRIC  إىل األحرف األوىل لتسميات األربع دول املؤسسة هلا

لتصبح S مت زيادة حرف  2009وبعدانضمام جنوب أفريقيا سنة  )الربازيل، روسيا، اهلند، والصني(
"BRICS"1 ك" قمتها ، عقدت دول "الربي2009.أما بالنسبة لألعمال هذه اجملموعة ففي منتصفيونيو

األوىل يف مدينة "يكاترينربج" الروسية، حيث تركزت املباحثات حول تداعيات األزمةاملالية العاملية وكيفية 
مواجهتها واحلد من آثارها، كما حبثوا يف عمليات إصالح النظام املايل العاملي وإعداد نظام مايل عاملي 

، 2011ة دول الربيك قمتهم الثانية يف الربازيل يف أفريل جديدلفرتة ما بعد األزمة املالية العاملية. وعقد قاد
لقاءهم الثالث يف مدينة "سانيا" بالصني وتقرر فيه مواصلة دفع وتوسيع التعاون  وعقد قادة هذه الدول

االقتصادي والتجاري واالستثماري بني دواللربيكس. وعقدت القمة الرابعة لقادة دول اجملموعة يف مارس 
ة اهلندية "نيودهلي" وتوصلوا يف االجتماع إلىاتفاق مهم حول مسائل التعاون ومعاجلة يف العاصم 2012

اقتصاد العامل. ومت خالل هذه القمة االتفاق على إقامة جمموعة عمل مشرتكة لدراسةإنشاء بنك للتنمية 
االقتصادية  يهدف إىل تعزيز االقتصاد يف االقتصاديات الناشئة والنامية. وتنبأ عدد كبري من املؤسسات

على املؤشرات االقتصادية جملموعة الدول  2050بأنيتفوق احلجم اإلمجايل القتصاديات هذه البلدان يف عام 
فيستقدم على اقتصاد الواليات املتحدة، وقد انتشرت تسمية"بريكس"  2025حبلول عام  السبع الكربى، أما

صطلحات املتداولة التحليالت االقتصادية. بصفة واسعة وسريعة إىل درجة أهناأصبحت اليوم جزءا من امل
االحتاد األوريب أو جتمع جتاري مثل جمموعة  وبالرغم من أن هذه الدول ال يشملها حتالف سياسي مثل

 2"أسيان" لكنها تنسق للتأثري يف االتفاقيات التجارية األساسية، وروسيا تؤدي دورا كبريايف هذا التحالف.

 إمجايل من 20% حديثة العهد نسبيا، وتشكل اقتصاديات هذه اجملموعة حنو كتلة تعترب جمموعة الربيكس 
 حركة من إمجايل% 11 نسبة الربيكس استثمارات دول بلغت 2012عام  وخالل. العاملي الناتج احمللي

 التبادل حجم من% 17نسبة  البينية ومثلت جتارهتا. العامل مستوىى عل املباشرة االستثمارات األجنبية



 / أ.ناجم زينبكمال بايزيدأ.                 ي والهندي كمرحلة الستشراف نظام اقتصادي جديدالصعود االقتصادي الصين

 

 02/2016العدد          للدراسات االقتصادية            نور  مجلة 20

 

  الدول اقتصاديا هذه تنافس أن املتوقع ومن تقريبا مساحة العامل ربع الربيكس دول مساحة وتشكل ي.التجار 
 يف منوا وأسرع االقتصاديات العاملية األسواق أكرب من واحدة الربيكس وتشكل حالياً، العامل يف الدول أغىنك

 على أوتوماتيكيا ذلك انعكس ، وقد)عةجممو  او الشرائية )دول قوهتا او سكانه إىل عدد استنادا وذلك العامل
 .3والسياسية الدولية عالقاهتا االقتصادية

إن اإلمكانيات اليت متتلكها جمموعة الربيكس تكفل حتقيق التوازن املنشود يف العامل، كما أن طبيعتها 
 :اجليوسياسية وأهدافها تضمنان هلا عدم الفشل وميكن تلخيص ذلك يف أكثر من نقطة، وذلك كمايلي

  من سكان العامل وهو رقم ال يستهان به وحيقق سوقا   %40يبلغ سكان دول الربيكس اخلمس
 كبريا لكل متنافس؛

  توجد دولتان يف جمموعة الربيكس تتمتعان بالعضوية الدائمة يف جملس األمن، وهو مايضمن توازن
 القرارات األممية؛

 ه ومها خيتلفان عن اقتصاد أمريكا؛تطبيق دول الربيكس االقتصاد املختلط أو االقتصاد املوج 
 التزام دول الربيكس بنظرية " املصاحل املشرتكة" يضمن تنشيط االتفاقيات املوقعة بني دوهلا؛ 
 ترتامى الدول اخلمس يف كل القارات وهو ما ميثل عمقا إسرتاتيجيا حلمايتها؛ 

 المحور الثاني:النموذج الصيني في الصعود االقتصادي

ضح الرؤية للتجربة الصينية يف صعودها االقتصادي من خالل تتبع اإلصالحات االقتصادية تت              
اليت قامت هبا الصني، وأهم القطاعات اليت يبىن عليها االقتصاد الصيين، مث واقع املؤشرات االقتصادية اليت 

قتصاد الصيين جعلت من الصني قوة اقتصادية تصنف ضمن االقتصاديات الصاعدة، مع معرفة مقومات اال
 وأهم التحديات اليت الزلت تواجه.

( ²مليون كلم 9‚6تعترب الصني ثالث دولة يف العامل من حيث املساحة ) مقومات االقتصاد الصيني: -1
إمجايل ¼ بعد روسيا وكندا، أي ما ميثل واحد على مخسة عشر من إمجايل املساحة الربية للكرة األرضية و

 كلم2000 الربيةرق آسيا بني سيبرييا وجنوب شرق آسيا، وتبلغ حدودها مساحة آسيا، وتقع الصني ش
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، وتزخر الصني بالعديد من املقومات االقتصادية منها الطبيعية ومنها 4كلم18000 البحريةوطول سواحلها 
 البشرية، باإلضافة إىل بنيتها التحتية اليت تشكل دعامة أساسية لتنمية االقتصاد الصيين.

 :5وتتمثل يف العناصر التالية الطبيعية: المقومات -1-1

تتوفر الصني على عدة مناجم الستخراج الفحم احلجري بالنصف الغريب للبالد، وحتتل املرتبة األوىل عامليًا يف 
 .2006مليون طن سنة  1740إنتاج الفحم الذي بلغ إنتاجه 

رتبة السادسة عاملياً يف إنتاج النفط والسادس حتتل الصني مراتب متقدمة عامليا يف إنتاج النفط والغاز إذ حتتل امل
 كيلوات يف الساعة.  1640عشر يف إنتاج الغاز، واملرتبة الثانية يف إنتاج الكهرباء حبجم 

  حتتل املرتبة الثانية عامليا يف إنتاج احلديد والرصاص، واألوىل يف إنتاج الزنك والثالثة يف إنتاج
 ت.الفوسفات واخلامسة يف إنتاج البوكسي

  :7زراعية، و %10‚7منها غابية، و %12‚7تنوع استعماالت األراضي الصينية% 
 غري مستغلة.% 62جماالت أخرى، و %4‚9% جماالت مائية، و2‚8جماالت حضرية، و

متتلك الصني قوة بشرية كبرية، فهي حتتل املرتبة األوىل عامليا من حيث عدد  المقومات البشرية: -1-2
، ويتجمع أغلبية السكان يف ²نسمة/كلم 316السكاين ارتفعت كثافتها السكانية إىل  السكان، ونظرا لنموها

الساحل الشرقي لذلك عملت الدولة على تشجيع اهلجرة حنوى اجلهة الغربية للبالد وحنوى املدن الصغرى، 
 ولغرض التخفيف من النمو السكاين املرتفع عملت الصني على ختفيض نسبة الوالدات الذي نتج عنه

 وارتفاع نسبة الشيوخ. (1‚8)اخنفاض معدالت اخلصوبة 

تتميز الصني بقوة واتساع بنيتها التحتية، فتجاوز إمجايل طول شبكة الطرقات العامة  البنى التحتية: -1-3
ألف كلم طرق سريعة، وبلغ إمجايل طول سككها احلديدية كذلك املشغلة  74املشغلة أربعة ماليني كلم منها 

ألف كلم خط مكهرب. أما بالنسبة للموانئ  33وألف كلم خط مزدوج  29نها ألف كلم م 66
ميناء منها مثانية موانئ دخلت صفوف املوانئ اخلمسني الكربى  5530واملطارات، فوصل عدد موانئها إىل 
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خط موزعة دوليا وحمليا. كما حتضا الصني  1880مطار بعدد  170للشحن والتفريغ، وبلغ عدد املطارات 
نسمة  100لكل   22‚5اتصاالت واسعة يعرب عليها بعدد مستخدمي االنرتنت الذي وصل إىل بشكة 

 .20086خالل سنة 

بعد فشل الثورة الثقافية اليت قادها "ماوتسيتونغ" األب الروحي اإلصالحات االقتصادية في الصين:  -2
ظهرت فئة مثقفة من طرف  للصني احلديثة واليت دمرت البالد اقتصاديا وأحلقت الضرر مبصاحل الشعب،

الشعب وعلى رأسها "دنج سياو بنج" الذي يعترب ليرباليا اقتصاديا وحمافظا سياسيا، فبدأ حبملة ضد التلوث 
الروحي ملواجهة الثقافة الغربية والحتواء اخلالفات بني جناحي فريقه مع عدم املساس بالتوجهات الليربالية 

ارات األجنبية يف بالده وزيادة الالمركزية واحلوافز املادية.وملا توىل "دنج اقتصاديا اليت تضمن الرتحيب باالستثم
، فطبق 1978سياو بنج" احلكم جاءت سياسة اإلصالح االقتصادي واالنفتاح على العامل اخلارجي عام 

ة "دنج سياو بنج" اقتصادا اشرتاكيا للسوق ورفع شعار "اخليار اجلديد" هبدف بناء قاعدة اقتصادية وعلمي
وتكنولوجية متكن الصني من خوض جتربة املنافسة يف السوق العاملية، وقد تبىن سياسة االنفتاح على العامل 
اخلارجي خاصة الواليات املتحدة األمريكية. ومن بني أهم النظريات اليت ظهرت كتصور أمثل لنموذج التنمية 

ظرية القط اليت دافع عنها "دنج سياو بنج" يف الصني مها نظرية عصفور القفص ونظرية القط، فاتبعت الصني ن
اإليديولوجية . وبعد تنامي  واليت تعين القبول بأي سياسة تؤدي إىل النمو االقتصادي والتقليل من الرتكيز على

العالقات التجارية مع اسرتاليا واليابان وأملانيا وكندا أدرك القادة الصينيون أن ظاهرة االعتماد املتبادل يف 
الدويل ال تسمح بإسرتاتيجية العزلة واالعتماد على الذات وأن اندماج الصني يف االقتصاد العاملي ال اجملتمع 
ويسعى النموذج الصيين إىل االنضمام جملموعة احلكومات املرنة ذات االقتصاد املرن، ويقوم النموذج  .7مفر منه

ل التجمع وتصدير املنتجات البخسة الثمن الصيين على وفرة اليد العاملة الرخيصة واالستيطان الواسع ملعام
 1978إضافة على هتافت االستثمارات األجنبية. وبالنسبة لتتبع احملاور اليت ركز عليها عملية اإلصالح سنة 

 نتبع مايلي:
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عملت الصني على قدر كبري من احلوافز واحلريات للفالحني ومت إقرار  اإلصالح في المناطق الريفية: -2-1
لية التعاقدية الذي يقوم على إبقاء األرض ملكية عامة مع منح كل أسرة يف الريف قطعة ارض نظام املسؤو 

وأدوات الفالحة الالزمة هلا وفق عقود مربمة مع احلكومة متنحهم احلق يف االحتفاظ باإلنتاج الذي يزيد عن 
حني يف باقي اجملاالت  حصتهم املتعاقد عليها أو بيعها يف السوق احلرة، كما شجعت احلكومة إبقاء الفال

 كرتبية األبقار وتربية األمساك مما أدى إىل زيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني مستوى معيشة الفالحني.

أدى جناح اإلصالح االقتصادي يف املناطق الريفية إىل تشجيع اإلصالح في المناطق الحضرية:  -2-2
، كان 1984املناطق احلضرية يف بداية عام  احلكومة الصينية على وضع برنامج تنموي واسع لإلصالح يف

اهلدف الرئيسي منه نقل إدارة املشروعات احلكومية إىل أشخاص أكثر دراية بإدارة املشروعات االقتصادية مع 
 ضرورة فصل امللكية عن إدارة اإلنتاج.

وقطاع  يرتكز االقتصاد الصيين على كل من قطاع الفالحة أهم القطاعات االقتصادية في الصين: -3
 الصناعة وقطاع اخلدمات.

حيتل قطاع الفالحة مكانة هامة يف االقتصاد الصيين كونه وفر نصف فرص العمل  قطاع الفالحة: -3-1
يف الناتج % 10‚1. كما ساهم بـ: 2010عام  %36‚7واخنفضت النسبة إىل  2000للمشتغلني عام 

 0‚96بلغت املساحة الزراعية حوايل . و 2000عام  %15‚1بعدما كان  2010احمللي اإلمجايل لعام 
من إمجايل مساحة البالد فقط إال أن الصني حتتل املرتبة األوىل عامليا يف  %10، أي تشكل ²مليون كلم

، وإنتاج الفواكه عام 1990، إنتاج اللحوم عام 1986، احلبوب عام 1982إنتاج بذور القطن منذ عام 
يف إمجايل القيمة  %30وتربية احليوانات بنسبة  %53‚3. ويساهم النشاط الزراعي بنسبة  1991

 املضافة للقطاع الفالحي باعتبارها أهم النشاطات فيه.

 2010من إمجايل العاملني سنة  %28‚7بلغت نسبة العاملني يف قطاع الصناعة  قطاع الصناعة: -3-2
الصناعة يف إمجايل نتيجة النزوح الريفي، وقد ساهم قطاع  2000سنة  %22‚5بعدما كانت متثل نسبة 
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. وتتمثل 2010سنة  %46‚8مث ارتفعت نسبة مسامهته إىل  2000سنة  %45‚9الناتج احمللي بنسبة 
مظاهر القوة الصناعية الصينية يف احتالل منتجاهتا مراتب متعددة على الصعيد العاملي،  حيث حتتل الصني 

نية والنسيج االصطناعي  واملرتبة الثالثة يف صناعة املرتبة األوىل عامليا يف صناعة الصلب وصناعة األنسجة القط
األملنيوم والثامن عامليا يف صناعة السيارات، وكذلك من بني مظاهر القوة الصناعية الصينية انفتاحها على 

 .8السوق العاملية مما يسهل  عملية تدفق االستثمارات عليها من جهة وتسويق منتجاهتا من جهة ثانية

 %34‚6يوظف قطاع اخلدمات يف الصني نسبة كبرية من جمموع العاملني بلغت  ت:قطاع الخدما -3-3
. ويساهم القطاع الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 2000سنة  %27‚5بعدما كانت سوى  2010سنة 

. ومن بني أهم النشاطات املدرجة ضمن هذا القطاع 2000سنة  %39مقابل  2010سنة  43%‚1
، 2010من القيمة املضافة اإلمجالية للقطاع سنة % 20‚7ئة بقيمة مضافة متثل جند: جتارة اجلملة والتجز 

ومتثل  %،11النقل والتخزين والربيد بـ:  %،12‚1والوساطة املالية بـ:  %،12‚9والعقارات بنسبة 
 من القيمة املضافة للقطاع ككل. %4‚7الفندقة واملطاعم نسبة 

 مؤشرات قوة االقتصاد الصيني -4

حققت الصني يف ظل نظمها االقتصادية اجلديدة معدالت منو  معدالت النمو والتضخم: تطور -4-1
مرتفعة جداً، فخالل حقبة الثمانينيات طبقًا إلحصائيات البنك الدويل بلغ معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل 

 %10‚4و 1995سنة  %10‚9، ومن اجلدول أسفله يتبني لنا أنه وصل ذلك املعدل إىل 9%‚7
. ويرجع ارتفاع هذه املعدالت إىل عاملني رئيسني مها: استثمارات كبرية من رأس املال )بتمويل 20109نة س

. أما بالنسبة ملعدالت التضخم 10من املدخرات احمللية واالستثمارات األجنبية الكبرية( وسرعة منو اإلنتاجية
لضغوط االستهالكية,وذلك مقارنة نتيجة ضعف ا 2013خالل الربع الثاين لسنة  %2‚4فقد اخنفضتلتبلغ 

 .1995سنة  %9‚9و 2010سنة  %3‚3و 201211سنة % 2‚9مع 
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 تطور معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل التضخم يف الصني. :(01)الشكل رقم

 
 املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويل. 

 الصني األكثر استدانة من البنك الدويل وبنك التنمية األسيوي، تعترب  تطور المديونية الخارجية: -4-2
مليار دوالر  548إىل  1995مليار دوالر سنة  118فمديونيتها اخلارجية يف تزايد مستمر إذ انتقلت من 

سنة % 3‚3و  1995سنة  %9‚9. وخبدمة دين كنسبة من الصادرات قدرت بـ: 2010سنة 
2010. 
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 ر املديونية اخلارجية وخدمة الدين كنسبة من الصادرات يف الصني.تطو :(01)الجدول رقم 

                             
 السنة

 املؤشر

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

 املديونية اخلارجية
 )مليار دوالر(

118 145 283 373 380 432 548 

 خدمة الدين كنسبة 
 من الصادرات )%(

9‚9 1‚9 1‚3 2‚2 2 8‚2 3‚3 

 املصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويل.   - 

شهدت التجارة اخلارجية الصينية منوًا كبرياًبعد عملية  تطور الميزان التجاري وميزان المدفوعات: -4-3
ياسية اإلصالح واالنفتاح االقتصادي الذي انتهجته الصني، حيث سجلت التجارة اخلارجية للصني أرقاما ق

سامهت يف بناء النسيج االقتصادي وتعظيم حصة الصني يف السوق الدولية، فبلغ إمجايل الصادرات الصينية 
، وذلك راجع لألسباب 2000من سنة  %26بزيادة سنوية مقدرة بـ:  2007مليار دوالر سنة  1216

تنامي دور االستثمار األجنيب  التالية: زيادة تنافسية املنتجات التصديرية وتوسع حصتها يف السوق الدولية،
الذي لعب دورًا مهما يف منو التجارة الصينية وساهم بشكل كبري يف نقل التقنيات والتكنولوجيا اجلديدة ، 
استمرار عملية إصالح نظام التجارة اخلارجية الذي اعتمده الصني منذ وقت مبكر )القرن التاسع عشر 

وبطبيعة احلال مبا أنه عرف حجم  .12اص يف جمال التصديرميالدي( إضافة الرتفاع مسامهة القطاع اخل
 12الصادرات الصينية منوا سريعا فقد شكل ذلك قفزة كبرية يف حتسن وضعية امليزان التجاري الذي انتقل من 

 .(02)أنظر الشكل رقم  - 2010مليار دوالر سنة  232إىل  1995مليار دوالر سنة 

ان املدفوعات الصيين ميكن اإلشارة إىل أنه بلغ احتياطي الصرف من وبصدد حتليل وضعية ميز             
، وذلك نتيجة االنفتاح 13مليار دوالر لتحتل املرتبة األوىل يف العامل 2700حنو  210العمالت األجنبية سنة 
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ألمر االقتصادي الصيين على العامل وتوسع عالقته بالسوق الدولية اليت شكلت إقباال كبريا لتصريف منتجاته ا
مليار دوالر سنة  471إىل  2005مليار دوالر سنة  207الذي جعل رصيد ميزان املدفوعات ينتقل من 

2010. 

 تطور امليزان التجاري وميزان املدفوعات يف الصني.(:02) الشكل رقم

 
 من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويل. المصدر: -

لقد أصبحت الصني من أكرب األسواق املغرية لالستثمار  ت البطالة:تطور حجم االستثمار ومعدال -4-4
من إمجايل تدفق  % 12.5 (1996 -1993)األجنيب، حيث استقطبت يف الفرتة املمتدة ما بني 

مليار دوالر عام  92‚4. وقدر حجم االستثمارات األجنبية يف الصني بـ:  14االستثمارات األجنبية يف العامل
% من قبل 5‚4استثمارات أمريكية و %6‚8استثمارات من هونغ كونغ و %39‚6منها  2008
مليار دوالر. وبلغ 105‚7وصل حجم االستثمار األجنيب بالصني إىل  2010ويف سنة  15تايوان،

شركة  2500مليار دوالر بوجود أكثر من  25حوايل  2013االستثمار املباشر الصيين يف إفريقيا سنة 
 210املقاالت، ومن خالل هذه االستثمارات بلغت التجارة بني الصني وإفريقيا صينية استثمارية يف شىت 

مليار دوالر يف نفس السنة، وتعترب الصني إفريقيا جمااًل حيويا لنموها االقتصادي وذلك من خالل فتح أسواق 
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ي شهدت . أما خبصوص معدالت البطالة يف الصني فه16جديدة ملنتجاهتا عرب تعزيز قواعد نفوذها احلالية
 .2013خالل الربع الثاين لعام  %4‚1استقرارا ملدة ترتاوح أكثر من سنة إذ بلغت 

إضافة إىل التحديات اليت يواجهها االقتصاد الصيين   تحديات االقتصاد الصيني على المدى البعيد: -5
من ارتباطه تقلبات أسعار املواد األولية بالسوق العاملية وارتباطه بالطلب اخلارجي الذي يشكل اخنفاضه 
الرتاجع املباشر لعجلة منو االقتصاد الصيين يوجد هناك حتديات أخرى تشكل عقبة أمام االقتصاد الصيين 

 :17يد تتمثل يفعلى املدى البع

متثل هذه املؤسسات تقريبًا ثلث اإلنتاج  الصيين وهي تشكل أساس  المؤسسات التابعة للدولة: -5-1
االقتصاد الصيين، حبيث أكثر من نصف هذه املؤسسات خاسرة ماليا ويف حاجة لدعم دوري بإعانات مالية 

 املرحبة حيول املصادر املالية بعيدا عن تأيت أساسًا من بنوك الدولة، وتشجيع احلكومة هلذه املؤسسات  غري
املؤسسات اليت ميكن أن تكون أكثر رحبًا وفعالية، وإىل جانب ذلك الوضعية املالية الفقرية لغالبية املؤسسات 
املالية التابعة للدولة جيعل إقدام املؤسسات الصينية على ختفيض احلواجز التجارية أمرا صعباً بسبب خوفها من 

 الس وسط هذه املؤسسات.انتشار اإلف

يواجه النظام الصيين صعوبات كبرية بسبب دعمه املايل للمؤسسات التابعة للدولة  النظام البنكي: -5-2
وعدم التزامه بالعمل فقط وفق مبادئ السوق، وخيضع النظام البنكي لضبط ورقابة احلكومة املركزية اليت حتدد 

% من 50معينة، وكنتيجة هلذه السياسة تتجه أكثر من جماالت االهتمام وتوزيع القروض على شركات 
قروض البنوك التابعة للدولة إىل املؤسسات التابعة للدولة مع أن املعطيات تؤكد مسبقًا أن مقدار واسع من 

على أن نسبة عدم تسديد  2002هذه القروض ال ميكن تسديدها. وأكدت إحدى الدراسات عام 
% من الناتج الداخلي اإلمجايل للصني. 43ليار دوالر أي ما يعادل م 480القروض يف الصني وصلت إىل 

من البنوك ¾ وهذه القروض السيئة اليت تنتهجها البنوك الصينية  هتدر النظام البنكي الصيين، حيث يعتقد أن 
 التجارية التابعة للدولة الصينية مفلسة وفاقدة للسيولة املالية.
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إن القلق العام حول مشكلة التلوث  مي الفرو قات االجتماعية:التلوث، الفساد الحكومي، وتنا -5-3
والفساد احلكومي وتنامي نسب عدم املساواة يف توزيع الدخل تشكل هتديدًا مهمًا  أمام االستقرار 

بلغ  2004احتجاج عام  74000االجتماعي يف الصني، فأقرت احلكومة الصينية بوجود أكثر من 
. ويف 2003احتجاج عام  53000مليون فرد مقابل  3‚8ت حوايل العديد منها درجة العنف وورط

الغالب وقفت مسائل التلوث الفساد السياسي واالستيالء على األراضي خلف أعمال هذه االحتجاجات، 
ومل تبدي احلكومة الصينية اهتمامًا كثريًا بقوانني محاية احمليط من اجل الرتويج لنمو اقتصادي سريع، وأشار 

مدينة األكثر تلوثاً قي العامل مدن صينية، كما أن ارتفاع معدالت  20من  16ك العاملي على أن تقرير للبن
عدم املساواة يف الدخل خصوصًا بني سكان األقاليم الساحلية وسكان املناطق الريفية الداخلية أصبحت 

 مصدراً آخر يبعث على إثارة القلق.

 قتصاديالمحور الثالث: النموذج الهندي في الصعود اال

تقع اهلند يف جنوب آسيا حيدها شرقا خليج البنغال وبنغالديش وميامنار  المقومات االقتصادية للهند: -1
)برمانيا(، وغربا حبر عمان وباكستان وأفغانستان، ومشاال الصني ونيبال وبوتان، وجنوبا خليج منار املطل على 

لتحتل املرتبة السابعة عامليا والثانية  ²كلم  3287590سريالنكا عرب مضيق احمليط اهلندي، وتبلغ مساحتها 
كلم وطول   15663آسيويا بعد الصني الشعبية، وهي أكرب دولة يف جنوب آسيا يبلغ طول حدودها الربية 

 كلم، وتزخر اهلند باملقومات االقتصادية التالية:7000شريطها الساحلي 

معترب وموقع جيواسرتاتيجي مثايل، كما تطل اهلند تتمتع اهلند بثراء طبوغرايف  المقومات الطبيعية: -1-1
على طرق حبرية تربطأوربا والشرق األوسط الغين بالنفط من ناحية،وبدول االزدهار االقتصادي كالصني 
واليابان وبقية دول آسيا الشرقية من ناحيةأخرى. ومن مث تقع اهلند يف منتصف ذلك القوس الواسع املمتد بني 

يف شرق روسيا ولندن يف اململكةاملتحدة، مرورا برأس الرجاء الصاحل يف جنوب إفريقيا، مدينة فالديفوستوك 
وإىل جانب التنوع اللغوي والديين والثقايف يف هذا البلد هناك تنوع كبري فيمظاهر سطح األرض. فجبال 

البعض أعلى كلم من الغرب للشرق. وتضم هذه اجلب2400اهليمااليا املغطاة قممها بالثلوج متتد ملسافة 
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القمم اجلبلية يف العامل، واليت متثل حاجزا طبيعيا ضخما كأنه حائط دفاعي حيمي اهلند من جهة الشمال. 
، فإنه يظل يف جممله حصنا منيعا للهند أمام 1962ورغم أهنذا احلائط قد اخرتقه اجليش الصيين يف أكتوبر 
ن اهليمااليا ترتامى السهول الشمالية اليت تعد موطنا الصني، وثاين أكرب قوة فيالعامل املعاصر.وإىل اجلنوب م

لثالث أنظمة هنرية كربى هي السند، واجلانح،وبرامهابوترا. وقد محلت ثالث حضارات كربى أمساء هذه األهنار 
يت وازدهرت عرب التاريخ القدمي. ومن القمم اجلليدية للهيمااليا تنبعآالف الروافد النهرية املتفاوتة يف احلجم، وال

  700.000تقدم لإلقليم رواسب جتعله واحدا من أكثر األقاليم خصوبة. وتبلغ مساحة هذا اإلقليم 
كم. وعلى 320و 240كم طوال، بينما يرتاوح االتساع ما بني 2400ممتدا ملسافة تزيد عن ²كلم

التجار من كافة مدىآالف السنني، كانت خصوبة هذه األرض وظروفها املناخية املواتية سببا يف جذب الغزاة و 
أرجاء العامل.وإذا توغلناأكثر حنو جنوب هذا السهل اخلصيب، متتد هضبة عظمى تتميز بثراء كبري يف مواردها 
املعدنية وحماصيلها الزراعية، ويف مقدمتهاالقطن. كما تتميز بظروف مناخية مثالية كانت وراء ظهور مدن كبرية 

ريا يف جذباملستثمرين األجانب حنو هذه املدن. وتعترب السواحل مثل حيدر أباد وباجنالور كما لعبت دورا كب
كم. وقد شهدت تلك السواحل 7517الغربية والشرقية للهند مثالية إلقامة املوانئ واملرافئ، ويبلغ طوهلا حنو 

كما صوالت باردة يف منطقة الداخ على مقربة من احلدود مع الصني وهلاتني املنطقتني أمهية إسرتاتيجية كربى.  
تضم اهلند جمموعتني من اجلزر متثالن خمافر أمامية للبالد. ففي الغرب متتد جزر الكشدويب بينما متتد 

 .18جزرآندمانونيكابور يف الشرق. وتوفر هذه اجلزر للهند فرصة مثالية ملراقبة ما حيدث يف أعايل البحار

ن حيث تعداد السكان بعد دولة الصني،حيث حتتل اهلند املرتبة الثانية يف العامل م المقومات البشرية: -1-2
مليون نسمة عام  684‚8بعدما كان سوى  2006مليون نسمة عام  1111وصل عدد سكاهنا إىل 

، ومتثل اللغة والدين، والطبقات عوامل فاصلة يف التنظيم االجتماعي والسياسي للشعب اهلندي، 1980
%، 25الدرافيدية الزجنية جنوب هضبة الدكن بنسبة  فيعيش يف اهلند عدة عرقيات وأجناس أبرزها اجملموعة

%، واملغولية الصفراء بنسبة ال تتجاوز 72واجملموعة القوقازية البيضاء يف سهل البنجاب والغانج بنسبة 
%، مث املسلمون بنسبة 80%. أما خبصوص الديانات فيشكل اهلندوس أغلبية السكان بنسبة 3

%. ويتمركز أغلبية سكان 4‚45تشكل بقية الديانات نسبة %، و 2‚23%، واملسيحيون بنسبة 12‚83
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%. وميكن تصنيف سكان اهلند ضمن الدول 29%، ويف املدن بنسبة 71اهلند يف القرى واألرياف بنسبة 
 2005سنة خالل عام  64‚35اليت تعاين الشيخوخة بسبب ارتفاع متوسط العمر لسكاهنا البالغ 

النظام  1947تبنت اهلند بعد استقالهلا  الذي كان عام  اإلصالحات االقتصادية في الهند: -2
(  بوضع 1964-1947االشرتاكي وسياسة االقتصاد املوجه، فقام رئيس  احلكومة "جواهر الل هنرو" )

، وكان االحتاد السوفيايت املتعامل الرئيسي مع اهلند، وبعد تصدع 1951املخطط اخلماسي األول سنة 
التسعينيات اختارت اهلند اقتصاد السوق احلرة، وفتح رئيس احلكومة "ناراسيما املعسكر الشيوعي يف بداية 

راو" األبواب لالستثمار األجنيب املباشر وتشجيع القطاع اخلاص مما أدى إىل انتعاش صادرات اخلدمات 
سن وخاصة يف جمال احملاسبة وتكنولوجيا املعلومات وخدمة العمالء، فكان لكل ذلك دورا إجيابيا على حت

سنة املاضية وحولت  67معدالت النمو االقتصادي إىل جانب اإلصالحات الزراعية اليت أدخلت خالل 
 اهلند إىل دولة مصدرة للمواد الغذاء.

يرتكز االقتصاد اهلندي هو اآلخر على كل من قطاع الزراعة  أهم القطاعات االقتصادية في الهند: -3
 وقطاع الصناعة وقطاع اخلدمات.

لقد حظيت الزراعة يف اهلند بأولوية خاصة لدى صناع القرار السياسي لالقتصاد،  الزراعة: قطاع -3-1
ومتكنت الزراعة يف اهلند من التحكم يف مشكلة اجملاعات اليت انتشرت خالل سنوات مضت، واستطاعت 

بة تربة األراضي اهلند من خالل ثروهتا اخلضراء حتقيق درجة من االكتفاء الذايت يف توفري الطعام نتيجة خصو 
وثروة مياه الري واملناخ املالئم للزراعة، إىل جانب االعتماد على الوسائل التنظيمية والتقنية كتطوير بذور فائقة 
القدرة الوراثية  واالستعانة باملخصبات الزراعية وتوسيع الرقعة املخصصة هلذا القطاع، وتساهم الزراعة اهلندية 

 .19% من إمجايل الناتج احمللي للبالد17العاملة، وحبوايل  % من القوى50يف توظيف حوايل 

متكن هذا القطاع بفضل احلماية الكبرية له من قبل الدولة يف إطار سياسة اإلحالل  قطاع الصناعة: -3-2
حمل الواردات منتحقيق طفرات إنتاجية كمية عالية حىت وإن كانت ذات جودة منخفضة وقدرة تنافسية 

اخلارجية، ولكن مع التحول إىل االقتصاد احلر برزت بعض الصناعات ذات التقنية العالية  حمدودة يف األسواق
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حوايل  1985جدا أمهها صناعة الربجميات اليت بدأت يف منتصف الثمانينات، فكان لديها يف عام 
 سنة استطاعت اهلند أن حتقق قفزة يف عدد املربجمني ليصل عام 12خمتص بالربجميات، وخالل  68000
 مربمج. 340.000إىل  2000

ويركز قطاع الصناعة يف اهلند على الصناعات التحويلية املتمثلة يف صناعة النسيج والبرتوكيماويات              
واألحجار الكرمية واملعدات الزراعية والصناعية واإلمسنت،وتعتمد اهلند لتحصيل إيراداهتا السيادية على 

بليون دوالر كقيمة لتصدير الربجميات والبرتوكيماويات واألدوية  313و حن 2013الصادرات اليت بلغت يف 
والعقاقري الطبية واألحجار الكرمية واملنسوجات واملعدات والسيارات. وتعترب دول اخلليج من أهم املناطق اليت 

نفط اخلام ومواد تتجه إليها الصادرات اهلندية، وال زالت اهلند تستورد كميات مهمة من املواد والسلع أمهها ال
 2013خام أخرى واملعدات واألمسدة والفحم واحلديد واملواد الكيماوية، حيث وصلت قيمة وارداهتا عام 

بليون دوالر، مما يضغط على ميزان  155بليون دوالر ما يعين أن العجز يف امليزان التجاري كان  468حنو 
 .20املدفوعات ويرفع املديونية اخلارجية

لقد أصبحت اهلند قاعدة مهمة لتقدمي اخلدمات املتطورة يف القطاعات االقتصادية  مات:قطاع الخد -3-3
األساسية يف بلدان عديدة، وتسارع تأسيس الشركات واملؤسسات اليت تقدم خدمات يف جمال االتصاالت 

يسة لتقدمي اهلاتفية وخدمات الكمبيوتر وتصميم الربامج، وتعاقد كثري من هذه الشركات مع شركات عاملية رئ
اخلدمات إليها من مواقعها يف اهلند وبتكاليف أقل بكثري مما ميكن تقديرها يف البلدان األساسية لتلك 

 الشركات.

 

 

 مسامهة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل للهند. (:03) الشكل رقم
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مارس  3فا بيتا خنبة كتاب املال واالقتصاد،حممد الليثي، االقتصاد اهلندي على الطريق لإلقالع، أل المصدر: -
، اطلع على املوقع 2015

 http://alphabeta.argaam.com/article/detail/97558التايل:

 مؤشرات قوة االقتصاد الهندي: -4

جعلت اإلصالحات السابقة الذكر من اهلند أن تكون إحدى أسرع تطور معدالت النمو والتضخم: -4-1
%، 3‚7حني بلغ متوسط النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل  1991ا،  وذلك منذ عام األسواق الناشئة منو 

ويظهر لنا من الشكل أسفله أنه كان أعلى معدل لنمو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي خالل الفرتة 
%, وانطالقا من هذه الوقت باشرت معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل 10‚3( بنسبة 2010-2011)

(، ويبقى 2014-2013%( خالل اجملال الزمين )5يقي يف اهلند يف التباطؤ لتصل إىل أدىن قيمة هلا )احلق
 (.2017-2016% للفرتة )6‚80من املتوقع أنه تتحسن معدالت منو الناتج احمللي احلقيقي لتصل 

 

 

 (: تطور منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف اهلند.04الشكل رقم )
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إعداد الباحثني باالعتماد على : تقرير حول "اهلند رؤية اقتصادية"، جمموعة بنك قطر الوطين،  منالمصدر: -

 .10، ص 2014

 -2009% خالل )10‚6وخبصوص تطور معدالت التضخم فقد متيزت باالرتفاع إذ بلغت             
رنة، وبعدما مت ( نتيجة خللفية السياسة املالية والنقدية امل2013 -2012% خالل )10‚2(، و2010

،والذي أدى إىل تشديد السياسة 2013جان" حمافظا للبنك االحتياطي اهلندي يف سبتمرب اتعيني "راغورام ر 
النقدية، حيث قام البنك برفع معدالت  الفائدة  نتيجة االحنطاط احلاد يف قيمة الروبية اهلندية وقصد ضبط 

تائج جد إجيابية يعرب عليها مبعدل تضخم مؤشر سعر صرف العملة والسيطرة على التضخم ، فكانت الن
 .21 (2014-2013%  خالل )5‚5أسعار املستهلكني الذي وصل إىل 

 

 :22مؤشرات أخرى -4-2
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  خالل 18‚5ارتفاع نسبة الدين اخلارجي  كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل من %
 (.2014-2013% خالل )24( إىل 2009-2010)

  2009% كنسبة من إمجايل الناتج احمللي خالل )19‚7ارتفاع قيمة الصادرات من- 
 (.2014-2013% خالل )25‚6( إىل 2010

 ( 2009%( كنسبة من إمجايل الناتج احمللي خالل )25‚5-اخنفاض قيمة الواردات من-
 (.2014-2013%( خالل )29‚6-( إىل )2010

 4‚2ر أمريكي( من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج احمللي )معادل القوة الشرائية:ألف دوال 
 (.2014-2013خالل ) 5‚4( إىل 2010-2009خالل )

  2005% سنة 8‚9معدل البطالة وصل إىل. 

 .2012% سنة 32‚6إىل  1983% سنة 55‚5اخنفاض نسبة الفقراء من 
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 اتمة: ـــالخ

 القتصاديةا القوى من كواحدة الصني حتققه الذي االقتصادي الصعود إىل مدة منذ األنظار جتهتا لقد
 املستقبل يف األمريكي لالقتصاد احلقيقي التحدي ومها ميثالن معا األوريب، االقتصاد عن فضالً  اجلديدة العاملية
  .املنظور

 عالقاهتا مع يف والتقارب الكربى، االقتصادية القوى بركب للحاق للهند املتواصل الصعود أن كما
 كل من تشكل جديد، إذ عاملي اقتصادي نظام ورظه استشراف باجتاه مهمة خطوة يشكل الصني،بات

يف جديدا قطباً  واهلند الصني   بغية تدعيم 2005عام عنها اإلعالن مت اليت اإلسرتاتيجية الشراكة ظل ًً
 يعزز العامل ومما سكان ثلث من أكثر تشكالن اللتني الدولتني هاتني بني والتجاري االقتصادي التعاون
 وان الصيين، االقتصاد يف النمو املتحقق ويقارب بنم حيظى بدأ اهلندي االقتصاد نأ واهلند الصني بني التقارب

 . اآلخر البلد يف التطورات املتاحة ومقومات مزايا من االستفادة إىل تسعيان الدولتني ِكال

ومتكن البلدين )الصني، اهلند( من الربوز وإكساب املكانة ضمن االقتصاديات الصاعدة نتيجة لإلصالحات 
االقتصادية اليت قاما هبا البلدين ومقدرهتما على تنويع اقتصادياهتم املواكبة للتطورات احلديثة األمر الذي 
انعكس على التحسن القوي ملؤشراهتم االقتصادية من منو مرتفع وبطالة منخفضة واكتفاء غذائي ذايت إىل غري 

 ذلك من املؤشرات.
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